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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Maio de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos quinze 
dias do mês de Maio do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a 
presidência do Vereador Rodolfo Rodrigues Marcondes e secretariada pelos Vereadores Edson 
Lopes Cerqueira e Cláudio do Prado Moraes – 1º e 2º Secretários, respectivamente.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  
constatando-se a presença unânime dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Débora 
Aparecida Rodrigues – Vice-Presidente, Edilson Aparecido dos Santos, Edney Campos dos 
Santos, Mário Barbosa Pinto, Nilson Satolu Imamura, Paulo Cézar Monteiro e Sérgio dos 
Santos, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e submeteu a ata da sessão ordinária 
anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 00min44s da gravação,  

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/17 
(Dispõe sobre a constituição de uma COMISSÃO ESPECIAL para REFORMA DO 
REGIMENTO INTERNO da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis), de autoria 
da Mesa Diretora – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, conforme dispõem os 
Parágrafos 2º e 3º do Artigo 154 do Regimento Interno; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal, Nºs: 099 – Informar a possibilidade de retomar o atendimento ao público do 
Distrito de Nossa Senhora dos Remédios nas questões relativas ao INSS, do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro; 100 – Informar  se procede a informação sobre a troca de ambulâncias entre a Santa 
Casa e o SAMU, e esclarecer o motivo desta troca, bem como envidar esforços para impedí-la, 
e ainda providenciar a manutenção necessária do veículo Sprinter da Santa Casa, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 101 – Informar: 1- Quais medidas a Prefeitura Municipal vêm 
adotando para colocar em funcionamento as câmeras de monitoramento instaladas em nossa 
cidade; 2- Se existe previsão para início de seu funcionamento; 3- Se está em andamento 
tratativas para firmar convênio com a Polícia Militar, objetivando uma monitoração profissional; 
4- Se não está em andamento qualquer medida, o que será feito com tais equipamentos para 
evitar sua deterioração e o desperdício do escasso recurso público aplicado, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 102 – Informar como se encontra judicialmente a sentença de demolição do 
PROLOP, e se existe um projeto de melhoria e regularização das residências daquele 
loteamento, encaminhar documentos oficiais para cada família daquela localidade informando 
sua atual situação, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 103 – Informar quantos  e quais imóveis  
do Poder Público Municipal  não estão sendo utilizados pelo próprio Poder Público ou particular 
e suas justificativas, bem como quem são os atuais usuários de todos os imóveis públicos 
municipais, relacionando-os com as respectivas propriedades e regime de utilização, 
encaminhando documentos comprobatórios, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 104 – Informar 
se já foi encaminhado ofício a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a doação de 
seu prédio abandonado na Rua XV de Novembro, para uso da Prefeitura Municipal, em caso 
positivo, encaminhar cópia a esta Casa de Leis e, em caso negativo, enviá-lo o mais breve 
possível, também nos encaminhando cópia, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 173 – Determinar ao 
Setor de Obras e Serviços Municipais, que realize o patrolamento da Estrada de Servidão 
Onofre, no início do “Morro Grande”, Bairro do Padre José, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 
174 – Determinar aos setores competentes, que realizem o cascalhamento e o patrolamento na 
Estrada da Pedra Branca, atravessando o Morro do Roque, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 
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175 – Determinar ao setor responsável que contrate, através do Consórcio Três Rios, um 
auxiliar de limpeza e um coordenador pedagógico para a EMEF Antônio Alves de Alvarenga, no 
Bairro Nhá Luz, atualmente com déficit de funcionários, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 176 – 
Determinar ao setor competente, que realize a limpeza e manutenção da EMEF Sebastião Pinto 
da Fonseca, no Bairro da Pedra Branca, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 177 – Determinar ao 
setor competente, que implante placas de sinalização de área escolar nas proximidades da 
EMEF Antônio Alves de Alvarenga, Bairro Nhá Luz, bem como instale redutores de velocidade 
e pinte faixas de pedestres em seus arredores, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 178 – Enviar 
um técnico de informática para instalar os computadores e notebooks, já adquiridos, na EMEF 
Antônio Alves de Alvarenga, bem como designar o mesmo profissional para que, uma vez por 
semana ou na medida do possível, ministre curso básico de informática àqueles alunos, do Ver. 
Cláudio do Prado Moraes; 179 – Determinar ao setor competente, o imediato desassoreamento 
do córrego que corta o Bairro dos Pintos, antes do período chuvoso, priorizando as 
proximidades da propriedade do Sr. Roberto Fidêncio,  já invadida pelas águas após fortes 
chuvas,  do Ver. Edney Campos dos Santos; 180 – Estudar e analisar em conjunto com os 
setores e órgãos competentes, o desenvolvimento de propostas e projetos para a implantação 
de novas linhas intermunicipais com saídas de Salesópolis, uma com destino a São Paulo via 
Santa Branca, e outra com destino a Caraguatatuba via Paraibuna, e buscar apoio político 
perante a ARTESP, objetivando contemplar estas linhas em seu projeto de ampliação de linhas 
intermunicipais, incluindo-o na próxima licitação, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 
181 – Determinar ao setor competente, em caráter de urgência, realizar a manutenção das 
salas da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, principalmente, as que 
estão com rachaduras, e pintar, com a tinta já adquirida, a área interna da escola, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 182 – Determinar ao Setor Obras e Serviços Municipais, que realize 
o cascalhamento e patrolamento da Travessa Pedro Rodrigues de Camargo, que se encontra 
em péssimas condições, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 183 – Envidar esforços junto aos setores 
competentes, objetivando estudos para a aquisição de conversores digitais e, caso necessário, 
também de antenas que recebam o sinal digital, a fim de colocar em funcionamento os 
televisores adquiridos na administração passada, instalados nos prédios municipais da área 
central e Distrito de Nossa Senhora do Remédio, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Paulo Cézar 
Monteiro; 184 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais, que realize obras para 
adequar a largura da calçada da Avenida Victor Wuo, na altura do n° 46, conforme dispõe o 
Artigo 19 da Lei Complementar n° 004/2012, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 185 – Interceder 
junto ao órgão competente, objetivando a substituição, por rampas, dos degraus existentes em 
dois trechos da calçada, em frente ao portão de propriedade da Empresa Bandeirante Energias 
do Brasil, na altura do n° 500 da Rua XV de Novembro, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 186 – 
Interceder junto ao D.E.R., objetivando a colocação de um guard rail na altura do Km 93 da 
Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, após a porteira da Fazenda Jaraguá, do Ver. 
Rodolfo Rodrigues Marcondes; 187 – Determinar ao setor competente, a elaboração de um 
projeto para a retomada do ponto de táxi na calçada lateral do Centro Cultural Dita Parente 
(Antigo Mercado Municipal), bem como interceder junto a Empresa Radial, objetivando a 
retomada do tráfego de ônibus e vans na Rua XV de Novembro, do Ver. Sérgio dos Santos – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Abril/17 – desp.: À Comissão de Finanças 
e Orçamento; COMUNICADO do Ministério da Educação sobre a liberação de recurso 
financeiro relativo a 3ª Quota do FNDE no valor de  R$ 90.471,44, emitida em abril/2017 – 

desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 12min03s da gravação, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
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OLIVEIRA usou da palavra a partir de 12min19s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

a partir de 21min43s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 

26min29s da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da palavra a partir de 

29min51s da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de 30min24s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE  usou da palavra a partir de 33min49s da gravação. Prosseguindo com a ordem 

de inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de 34min36s 

da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA a partir de 36min51s da gravação e, considerando o disposto no Artigo 154, 

Parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno deste Legislativo, submeteu à única discussão e 
votação o Projeto de Resolução Nº 004/17 (Dispõe sobre a constituição de uma COMISSÃO 
ESPECIAL para REFORMA DO REGIMENTO INTERNO da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora, o qual foi aprovada por unanimidade, 
sem preceder manifestação.  Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, 

o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 38min25s da 

gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. 

DÉBORA APARECIDA RODRIGUES usou da palavra a partir de 38min42s da gravação. O 

VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 46min49s da gravação.  O SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 54min49s da gravação. Retomando com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 56min23s 

da gravação.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h02min49s da gravação. O VER. 

NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 01h12min10s da gravação. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO a partir de 01h13min27s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO 

MORAES a partir de 01h19min56s da gravação. O VER. EDSON LOPES CERQUEIRA a partir 

de 01h25min45s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou 
da palavra a partir de 01h28min58s da gravação, divulgando os Convites da Comunidade Santa 
Cruz da Nascente, para a Festa que acontecerá nos dias dezenove, vinte e vinte e um 
próximos, e da ONG Contagie,  para o Passeio Ciclístico Solidário que ocorrerá no próximo dia 
vinte e um, enfatizando que ambas programações ficarão disponíveis no Quadro de Avisos 
desta Casa de Leis. Em seguida registrou que esteve no Palácio dos Bandeirantes, na semana 
passada, oportunidade em que aproveitou para reiterar diretamente ao Governador do Estado, 
o pedido para a reunião sobre a questão da divisa deste município com o de Biritiba Mirim, 
quando ele chamou seu Secretário Particular e pediu que anotasse e lhe retornasse. 
Prosseguindo, informou que esteve na reunião do COMTUR, onde também estiveram outros 
Vereadores e, entre outros assuntos, enfatizou a importância da participação dos Vereadores 
neste processo em que se discute a alteração e atualização da lei pertinente, que será 
analisada e deliberada nesta Casa de Leis. Por fim, ressaltou que o trabalho pelo retrocesso 
ainda existe, motivo pelo qual solicitará reunião com todos os atrativos turísticos para 
demonstrarem, com dados, que o novo Plano Diretor de Turismo aumentou, significativamente, 
a visitação nesta cidade. E, nada mais havendo a tratar,  agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. (De acordo com o Artigo 129, 

Parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Salesópolis, as oratórias desta 

sessão estão gravadas em DVD, devidamente catalogado, bem como seu vídeo foi transmitido ao vivo e 

encontra-se disponível no site www.camarasalesopolis.sp.gov.br). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 15 de Maio de 2017. 
 
PRESIDENTE : 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Maio de 2017.   
 


